Durat®-tasojen hoito-ohje
UUDEN TASON KÄYTTÖÖNOTTO
Työmaavaiheen jälkeinen puhdistus suositellaan tehtäväksi saippuapohjaisella pesuaineliuoksella,
joka huuhdotaan pois vedellä. Tummat ja kirkkaanväriset pinnat kannattaa käsitellä kevyellä
huonekalukiillokkeella, esim. Åström, Liquid Polisher. Kiilloketta levitetään hyvin ohut kerros tason
pintaan ja sen jälkeen pestään saippualiuoksella. Kiillokekäsittely antaa värille lisää syvyyttä.
PÄIVITTÄINEN / VIIKOITTAINEN PUHDISTUS JA HUOLTO:
Nestemäinen astianpesuaine tai vastaava mieto saippualiuos normaaliin jokapäiväiseen
puhdistukseen. Kuivunut vesi saattaa jättää pintaan kalkki- tai muita tahroja ja ne on pyyhittävä pois.
Kiillottavaa ikkunanpesuainetta voi käyttää lisäämään pinnan kiiltoa tarvittaessa.
Laitossiivoukseen tarkoitettu yleispuhdistusaine, jonka PH käyttöliuoksena on 7-9 sopii, Durat®pinnoille. Esim. Super Quick (Kiilto Oy) tai Suma Rapid (Johnsson).
Pinttyneen lian (esim. kahvi, punajuuri) puhdistamiseen suosittelemme taika-/ihmesientä. Tämän
lisäksi voi käyttää Cif-hankausnestettä. Mikäli lika ei lähde kokonaan, voi käyttää myös nestemäistä
konetiskiainetta, tarvittaessa sen voi antaa vaikuttaa yön yli.
Durat®-pinta kestää useimpia pesuainetyyppejä. Yllä olevien ohjeiden mukaan kokeilemalla löytyvät
sopivat aineet esimerkiksi laitossiivouksessa. HUOM! Koville posliinipinnoille tarkoitettuja voimakkaita
aineita ei suositella käytettäväksi Durat-tason puhdistuksessa.
Durat®-pinta ei mene pilalle kovassakaan puhdistuskäsittelyssä, vaan se voidaan aina palauttaa
alkuperäiseen kiiltoon tai sileyteen. HUOM! Durat®-pinta EI kestä asetonia tai vastaavia liuottimia!
NAARMUT
Naarmuja voi poistaa hiomalla Durat®-tason pintaa. Heikommin näkyvät viirut on mahdollista poistaa
hiomalla pintaa käsin. Hiontaan suositellaan Mirka Abralon -tyynyä, karkeus P1000, isompien
naarmujen hionnan voi aloittaa P360 karkeudella.
Ennen hiontaa tason pinta puhdistetaan. Hiottavalle pinnalle sumutetaan vettä, samoin
hiontalaikalle. Hionta tehdään pyörivällä liikkeellä, voimaa ei juurikaan tarvitse käyttää. Pinnalla
oleva vesi alkaa hieman vaahdota. Hionnan jälkeen pinta kuivataan mikrokuituliinalla. Jos naarmu ei
ole kokonaan poistunut, voidaan käsittely toistaa.
Syvempiä vaurioita voidaan korjata koneellisesti hiomalla. Hionta aloitetaan karkeuden P180 laikalla
ja asteittain nostetaan laikan karkeutta hienommaksi. Hionnan jälkeen tummat ja kirkkaanväriset
pinnat käsitellään kalustekiillokkeella (esim. Johnsson, Åström; Liquid Polisher tai vastaava).
Kiilloketta levitetään hyvin ohut kerros tason pintaan ja pestään saippualiuoksella. Tämä antaa
suojakalvon tasolle ja syventää väriä.
HALKEAMAT JA LOHKEAMT
Halkeamat ovat harvinaisia ja johtuvat usein tason vääränlaisesta kiinnityksestä. Halkeamat voidaan
korjata liimalla. Lohkeamat voidaan korjata helposti liimaamalla, mikäli irronneet palat ovat
tallessa.
UUSIOKÄYTTÖ
Durat lunastaa kaikki käytöstä poistettavat Durat-kalusteet.
Kaikissa esiin tulevissa kysymyksissä ole hyvä ja soita valmistajalle.
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